ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸமர்த ஸத்குரு ஸாயினாத
மஹராஜ் கீ ஜை.
ககஉனி பம்சாகரதீ கரூபாபான்ஸீ ஆரதீ
ஸாயீஸீ ஆரதீ கரூபாபான்ஸீ ஆரதீ
உடா உடா கஹா பான் தவ ஓவாளு
ஹரமாதவ

om

ஸாயீராமாதவ ஓவாளு ஹரமாதவ

a.
c

கரூனியாஸ்திரமன பாஹுகம்பீரகஹத்யானா
ஸாயீகச கஹத்யானா பாஹுகம்பீர

gm

கஹத்யானா

ou
si

க்ருஷ்ண னாதா தத்தஸாயி ைகடாசித்ததுகை
பாயீ

.y

சித்த(தத்த) பாபாஸாயீ ைகடாசித்ததுகை பாயீ

w

ஆரதி ஸாயிபாபா ஸஸௌக்யாதாதாரைீவா

w

w

சரணாரைதாலி த்யாவாதாஸாவிஸாவ
பக்தாம்விஸாவ ஆரதிஸாயிபாபா
ைாளுனிய ஆனம்கஸ்வஸ்வரூபிரஸஹதம்க
முமுக்ஷ ைனதாவி னிைகடாளா ஶ்ரீரம்க
கடாளா ஶ்ரீரம்க ஆரதிஸாயிபாபா
ையமன ீஜைஸாபாவ தயஜதஸாஅனுபாவ
தாவிஸிதயாகனா ஐஸீதுைீஹிமாவ

துைீஹிமாவ ஆரதிஸாயிபாபா
துமகசனாமத்யாதா ஹகர ஸம்ஸ்க்ருதி
வ்யாதா
அகாததவகரண ீமார்கதாவிஸி அனாதா
தாவிஸி அனாதா ஆரதிஸாயிபாபா
கலியுகி அவதார ஸகுணபரப்ரஹ்மஸசார

om

அவதார்ணைாலாகஸ ஸ்வாமிதத்தாதிகம்பர

a.
c

தத்தாதிகம்பர ஆரதி ஸாயிபாபா

ஆடாதிவஸா குருவாரீ பக்தகரீதி வாரீ

gm

ப்ரபுபத பஹாவயா பவபய

ou
si

னிவாரிபயானிவாரி ஆரதிஸாயிபாபா
மாைா னிைத்ரவ்ய கடவ தவ சரணரைகஸவா

.y

மாககண கஹசி ஆதாதுஹ்ம கதவாதிகதவா

w

கதவாதிவா ஆரதிஸாயிபாபா

w

w

இச்சிதா தீன சாதாக னிர்மல கதாய னிை ஸூக
பாைகவமாதவாய ஸம்பாள ஆபுளிபாக
ஆபுளிபாக ஆரதிஸாயிபாபா
ஸஸௌக்ய தாதாரைீவசரண தைதாலீ
த்யாவாதாஸாவிஸாவா பக்தாம் விஸாவா
ஆரதிஸாயிபாபா
ையகதவ ையகதவ தத்தா அவதூத ஓஸாயி

அவதூத
கைாடுனி கரதவ சரண ீகடவிகதாமாதா ையகதவ
ையகதவ
அவதரஸீதூ கயதா தர்மான் கத க்லான ீ
னாஸ்தீகானாஹீதூ லாவிஸி னிைபைன ீ
தாவிஸினானாலீலா அஸம்க்யரூபான ீ

om

ஹரிஸீ கதவான் கசதூ ஸம்கட தினரைன ீ

a.
c

ையகதவையகதவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயீ
அவதூதா

gm

கைாடுனி கரதவ சரண ீகடவிகதாமாதா ையகதவ

ou
si

ையகதவ

யவ்வனஸ்வரூபீ ஏக்யாதர்ஶன த்வாதி தகல

.y

ஸம்ஶய னிரஸுனியா தத்ஜவதாகாலவிகல

w

ககாபிசம்தா மம்தாத்வாம்சீ உத்தரிகல

w

w

ையகதவ ையகதவ தத்த அவதூத ஓ ஸாயீ
அவதூத

கைாடுனி கரதவ சரண ீ கடவிகதாமாதா
ையகதவ ையகதவ
கபததத்த்வஹிம்தூ யவனா ன் சாகாஹீ
தாவாயாஸிைூலாபுனரபினரகதஹீ
பாஹஸி ப்கரமாகன ன் தூ ஹிம்துயவனாஹி

தாவிஸி ஆத்மத்வாகன வ்யாபக் ஹஸாயீ
ையகதவையகதவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயீ
அவதூதா
கைாடுனி கரதவ சரண ீகடவிகதாமாதா ையகதவ
ையகதவ
கதவஸாயினாதா த்வத்பதனத ஹ்வாகன

om

பரமாயாகமாஹித ைனகமாசன ைுணிஹ்வாகன

a.
c

தத்க்ருபயா ஸகலான் கச ஸம்கடனிரஸாகவ
கதஶில தரிகதத்வத்ருஶ க்ருஷ்ணாகனகாகன

gm

ையகதவ ையகதவ தத்தா அவதூதா ஓ ஸாயி

ou
si

அவதூத

கைாடுனி கரதவசரணி கடவிகதா மாதா

.y

ையகதவ ையகதவ

w

ஶிரிடி மாகை பம்டரிபுரஸாயிபாபாரமாவர
ஸாயிபாபாரமவர

w

w

பாபாரமவர

ஶுத்தபக்திசம்த்ர பாகா
பும்டலீக ைாகா

பாவபும்டலீகைாகா

பாவபும்டலீகைாகா

யகஹாயாகஹா அவகக ைன
கரூபாபான்ஸீவம்தன
ஸாயிஸீவம்தன

கரூபாபான்ஸீவம்தன

கணூஹ்மகண பாபாஸாயீ

தாவபாவமாகை

ஆஈ
பாவமாகை ஆஈ

தாவபாவமாகை ஆஈ

காலீன கலாடாம்கண வம்தீன சரண
கடால்யானிபாஹீனரூபதுகை
ப்கரகம ஆலிம்கன ஆனம்கதபூைின்
பாகவ ஓவாளின ஹ்மகணனாமா

om

த்வகமவ மாதா ச பிதா த்வகமவ

a.
c

த்வகமவபம்துஶ்ச ஸகாத்வகமவ

த்வகமவ வித்யா த்ரவிணம் த்வகமவ

gm

த்வகமவ ஸர்வம் மமகதவகதவ

ou
si

காகயன வாசா மனகசம்த்ரிகயர்வா
புத்த்யாத்மனாவா ப்ரக்ருதி ஸ்வபாவாத்

.y

ககராமி யத்யத்ஸகலம் பரஸ்ஜம

w

னாராயணா கயதி ஸமர்பயாமீ

w

w

அச்யுதம்ககஶவம் ராமனாராயணம்
க்ருஷ்ணதாகமாதரம் வாஸுகதவம் ஹரிம்
ஶ்ரீதரம் மாதவம் ககாபிகாவல்லபம்
ைானகீ னாயகம் ராமசம்த்ரம் பகை
ஹகரராம ஹகரராம ராமராம ஹகர ஹகர
ஹகரக்ருஷ்ண ஹகரக்ருஷ்ண க்ருஷ்ண
க்ருஷ்ண ஹகர ஹகர||ஶ்ரீ குருகதவதத்த

ஹரி: ஓம் யஜ்ககன யஜ்க மயைம்த
கதவாஸ்தானிதர்மாணி
ப்ரதமான்யாஸன் கதஹனாகம் மஹிமான்:
ஸசம்த
யத்ர பூர்கவஸாத்யாஸ்ஸம்திகதவா
ஓம் ராைாதிராைாய பஸஹ்யஸாஹிகன

om

னகமாவயம் ஜவ ஶ்ரவணாய குர்மகஹ

a.
c

ஸகமகாமான் காமகாமாய மஹ்யம்

காகமஶ்வகரா ஜவஶ்ரவகணா ததாது

gm

குகபராய ஜவஶ்ரவணாயா மஹாராைாயனம:

ou
si

ஓம் ஸ்வஸ்தீ ஸாம்ராஜ்யம் கபாஜ்யம்
ஸ்வாராஜ்யம் ஜவராஜ்யம்

.y

பாரகமஷ்ட்யம்ராஜ்யம்

w

மஹாராஜ்ய மாதிபத்யமயம் ஸமம்தபர்யா

w

w

ஈஶ்யா ஸ்ஸார்வஸபௌம ஸ்ஸார்வா யுஷான்
தாதாபதார்தாத் ப்ருதிவ்ஜயஸமுத்ர
பர்யாம்தாயா
ஏகராள்ளிதி ததப்கயஷ ஶ்கலாககாபிகீ கதா
மருத:
பரிகவஷ்கடாகரா மருத்த ஸ்யாவஸன்
க்ருகஹ

ஆவிக்ஷிதஸ்யகாம ப்கரர்
விஶ்கவகதவாஸபாஸத இதி
ஶ்ரீ னாராயணவாஸுகதவ ஸச்சிதானம்த
ஸத்குரு ஸாயினாத் மஹாராஜ் கி ஜை
அனம்தா துலாகத ககஸகர ஸ்தவாகவ
அனம்தாதுலாகத ககஸகர னமாகவ

om

அனம்தா முகாசா ஶிகண கஶஷ காதா

a.
c

னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாத
ஸ்மராகவ மன ீத்வத்பதா னித்யபாகவ

gm

உராகவ தரீபக்தி ஸாடீ ஸ்வபாகவ

ou
si

தராகவைகா தாருன ீ மாயதாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா

.y

வகஸகைா ஸதா தாவயா ஸம்தலீலா

w

திகஸ ஆஜ்க்ய கலாகாபரீ கைாைனாலா

w

w

பரீ அம்தரீஜ்க்யான ஜகவல்ய தாதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீஸாயினாதா
பராலாதலா ைன்மஹா மானவாசா
னராஸார்தகா ஸாதன ீபூதஸாசா
தரூஸாயீ ப்கரமா களாயாஅஹம்தா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா
தராகவ கரீஸான அல்பஜ்க்யபாலா

கராகவ அஹ்மாதன்ய சும்கபானிகாலா
முகீ கால ப்கரகமகராக்ராஸ அதா
னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா
ஸுராதீக ஜ்யாம்ச்யா பதா வம்திதாதீ
ஸுகாதீக ைாகத ஸமானத்வகததீ
ப்ரயாகாதிதீர்கத பதீ னம்ரகஹாதா

om

னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா

a.
c

துஜ்யா ஜ்யாபதா பாஹதா ககாபபாலீ
ஸதாரம்கலீ சித்ஸ்வரூபீ மிளாலீ

gm

கரீராஸக்ரீடா ஸகவ க்ருஷ்ணனாதா

ou
si

துலாமாககதா மாககண ஏகத்யாகவ
கராகைாடிகதா தீன அத்யம்த பாகவ

.y

பவகமாஹன
ீ
ீராை ஹாதாரி ஆதா

w

னமஸ்கார ஸாஷ்டாம்க ஶ்ரீ ஸாயினாதா

w

w

ஐஸா கயஈபா! ஸாயி திகம்பரா
அக்ஷயரூப அவதாரா | ஸர்வஹிவ்யாபக தூ
ஶ்ருதுஸாரா அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பாபாகய)
மஹாராகை ஈபா
காஶ ீஸ்னான ைப ப்ரதிதிவஸீ
ஸகாளாபுரபிகக்ஷஸீ
னிர்மலனதி தும்கா ைலப்ராஸீ

னித்ராமாஹுரகதஶ ீ ஈஸா கய யீபா
கைள ீகலாம்பதகஸ வாமகரீ த்ரிஶூல
டமரூதாரி
பக்தாவரதஸதா ஸுககாரீகதஶ ீல முக்தீசாரீ
ஈஸா கய யீபா
பாயிபாதுகா ைபமாலா கமம்டலூம்ருகசாலா
ஈஸா கய யீபா

a.
c

om

தாரணகரிஶ ீபா னாகைடாமுகுட கஶாபகதாமாதா
தத்பர துஜ்யாயா கைத்யான ீ

gm

அக்ஷயத்வாம்கசஸதவ ீ

ou
si

லக்ஷ்மீ வாஸகரீ தினரைன ீ ரக்ஷஸிஸம்கட
வாருனி ஈஸா கய யீபா

.y

யாபரித்யான துகை குருராயா த்ருஶ்ய

w

கரீனயனாயா பூர்ணானம்த ஸுககஹீகாயா

w

w

லாவிஸிஹரி குணகாயா ஈஸா கய யீபா
ஸாயி திகம்பர அக்ஷய ரூப அவதாரா
ஸர்வஹிவ்யாபக தூ ஶ்ருதிஸாரா
அனஸூயாத்ரிகுமாரா(பாபாகய) மஹாராகை
ஈபா
ஸதாஸத்ஸ்வரூபம் சிதானம்தகம்தம்
ஸ்வபக்கதச்சயா மானுஷம் தர்ஶயம்தம்

னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவத்வாம்த வித்வம்ஸ மார்தாம்டமீ ட்யம்
மகனாவாகதீதம் முனிர் த்யான கம்யம்
ைகத்வ்யாபகம் னிர்மலம் னிர்குணம்த்வாம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
பவாம்கபாதி மக்னார்தி தானாம் ைனானாம்

om

ஸ்வபாதாஶ்ரிதானாம் ஸ்வபக்தி ப்ரியாணாம்

a.
c

ஸமுத்தாரணார்தம் கஸலௌ ஸம்பவம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

gm

ஸதானிம்பவ்ருக்ஷாதிகம் ஸாதயம்தம்

ou
si

னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாகல்பவ்ருக்ஷஸ்ய தஸ்யாதிமூகல

.y

பவத்பாவபுத்த்யா ஸபர்யாதிகஸவாம்

w

ன்ருணாம்குர்வதாம்புக்தி-முக்தி ப்ரதம்தம்

w

w

னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அகனகா ஶ்ருதா தர்க்யலீலா விலாஜஸ:
ஸமா விஷ்க்ருகதஶான பாஸ்வத்ர்பபாவம்
அஹம்பாவஹீனம் ப்ரஸன்னாத்மபாவம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
ஸதாம்விஶ்ரமாராமகமவாபிராமம்
ஸதாஸஜ்ைஜன ஸம்ஸ்துதம் ஸன்னமத்பி:

ைனாகமாததம் பக்த பத்ர ப்ரதம்தம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்
அைன்மாத்யகமகம் பரம்ப்ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்
ஸ்வயம் ஸம்பவம் ராமகமவானதீர்ணம்
பவத்தர்ஶனாத்ஸம்புன ீத: ப்ரகபாஹம்
னமாமீ ஶ்வரம் ஸத்குரும் ஸாயினாதம்

om

ஸர்வார்தஸித்திப்ரத

கிலன்ருணாம்

a.
c

ஶ்ரீஸாயிஶ க்ருபானிகத

தாதாபிவக்தாஅக்ஷம:

gm

யுஷ்மத்பாதரை:ப்ரபாவமதுலம்

ou
si

ஸத்பக்த்யாஶ்ஶரணம் க்ருதாம்ைலிபுட:
ஸம்ப்ராப்திகதா

ஸ்மின் ப்ரகபா

.y

ஶ்ரீமத்ஸாயிபகரஶ பாத கமலானாச்சரண்யம்மம

w

ஸாயிரூப தரராககாத்தமம்

w

w

பக்தகாம விபுத த்ருமம்ப்ரபும்
மாயகயாபஹத சித்த ஶுத்தகய
சிம்தயாம்யகஹ ம்மஹர்னிஶம் முதா
ஶரத்ஸுதாம்ஶு ப்ரதிமம்ப்ரகாஶம்
க்ருபாதபப்ரதம்வஸாயினாத
த்வதீயபாதாப்ை ஸமாஶ்ரிதானாம்
ஸ்வச்சாயயாதாப மபாககராது

உபாஸனாஜதவத ஸாயினாத
ஸ்மஜவர்ம கயாபாஸனி னாஸ்துவம்தம்
ரகமன்மகனாகம தவபாதயுக்கம
ப்ரும்ககா யதாப்கை மகரம்தலுப்த:
அகனகைன்மார்ைிதபாப ஸம்க்ஷகயா
பகவத்பவத்பாத ஸகராை தர்ஶனாத்

om

க்ஷமஸ்வ ஸர்வானபராத பும்ைகான்

a.
c

ப்ரஸீத ஸாயிஶ ஸத்குகராதயானிகத
ஶ்ரீஸாயினாத சரணாம்ருதபூர்ணசித்தா

gm

தத்பாத கஸவனரதா ஸ்ஸத தம்ச பக்த்யா

ou
si

ஸம்ஸார ைன்யதுரிஸதௌக வினிர்க தாஸ்கத
ஜகவல்ய தாம பரமம் ஸமவாப்னுவம்தி

.y

ஸ்கதாத்ரகம தத்பகடத்பக்த்யா

w

கயான்னரஸ்தன்மனாஸதா

w

w

ஸத்குகரா: ஸாயினாதஸ்யக்ருபாபாத்ரம்
பகவத்பவம்

கரசரணக்ருதம் வாக்காயைம்கர்மைம்வா
ஶ்ரவணனயனைம்வாமானஸம்வா

பராதம்

விதிதமவிதிதம் வாஸர்கவகமதத்க்ஷமஸ்வ
ையையகருணாத்கப ஶ்ரீ ப்ரகபாஸாயினாத
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத்

மஹராஜ் கி ஜை
ராைாதிராை கயாகிராை பரப்ரஹ்ம
ஶ்ரீஸாயினாதாமஹராஜ்
ஶ்ரீ ஸச்சிதானம்த ஸத்குரு ஸாயினாத்

w

w

w
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மஹராஜ் கி ஜை

